
Звіт за 9 місяців 2015 року 
 

              Станом на 01.10.2015 року у сфері управління регіонального 

відділення перебувають 3  акціонерні товариства з державними 

частками акцій, стосовно яких порушено провадження у справі про 

банкрутство – ВАТ “Шпанівський цукровий завод”,  ВАТ “Рівненська 

авіакомпанія “Універсал-Авіа” та ПАТ “Рівненський радіотехнічний 

завод”.  

              Державний пакет акцій ПАТ “Рівненський радіотехнічний 

завод” розміром  50%+1 акція було продано за результатами 

конкурсу. Договір  купівлі-продажу пакету акцій ПАТ “Рівненський 

радіотехнічний завод” між регіональним відділенням ФДМУ по 

Рівненській області та ТзОВ фірмою “Енергоінвест” укладено 

05.09.2007 року. Для перевірки виконання умов договору купівлі-

продажу регіональним відділенням було створено комісію з перевірки 

договору. За  результатами контролю та перевірки комісією 

регіонального відділення зроблено висновок, що зобов’язання 

зазначеного договору покупцем виконанні не в повній мірі. 

Регіональне відділення звернулося до господарського суду 

Рівненської області з позовом до ТзОВ фірми “Енергоінвест” про 

розірвання договору купівлі-продажу.  Рішенням господарського суду 

Рівненської області від 27.06.2014 року у справі №918/1501/13 

задоволено позов регіонального відділення до ТзОВ фірми 

“Енергоінвест”, за участю прокуратури Рівненської області про 

розірвання договору купівлі-продажу. Постановою Рівненського 

апеляційного господарського суду від 13.05.2015 року вказане 

рішення у даній справі залишено без змін.На виконання рішення судів 

та відповідних наказів господарського суду Рівненської області 

регіональне відділення забезпечило  повернення пакету акцій ПАТ 

“Рівненський радіотехнічний завод” розміром 50%+1 акція у державну 

власність. Постановою господарського суду Рівненської області від 

05.02.2014 року у справі №918/566/13 за заявою приватного 

підприємства-фірми “Інтерекопласт” ПАТ “Рівненський радіотехнічний 

завод” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, 

призначено ліквідатора.   Регіональним відділенням вживаються 

заходи щодо зупинення провадження у справі про банкрутство ПАТ 

“Рівненський радіотехнічний завод” та повернення  проданого 

ліквідатором майна у власність господарського товариства. 

              Державна частка акцій у статутному капіталі ВАТ 

“Шпанівський цукровий завод”  складає 4,48%. Справу про 

банкрутство товариства порушено в 2000 році, за заявою Акціонерно-

комерційного банку “Укрсоцбанк”. Відповідно до ухвали 

Господарського суду Рівненської області  від 16.05.2001 року стосовно 

товариства введено процедуру ліквідації. Прийняття рішення про 

ліквідацію товариства судом неодноразово відкладалося через відмову 

сільської ради прийняти у власність територіальної громади об’єкти 

житлового фонду, які знаходяться на балансі підприємства. На даний 

час передачу житла у власність територіальної громади завершено, 

рішення про ліквідацію не прийнято через зміну ліквідатора. Відновити 

господарську діяльність товариства на даний час неможливо, майно 

цілісного майнового коплексу ліквідатором розпродано окремими 

частинами в рахунок погашення боргу. 

              Повноваження з управління корпоративними правами у ВАТ 

“Рівненська авіакомпанія “Універсал-Авіа” передані регіональному 

відділенню відповідно до наказу ФДМУ від 04.04.2014 року № 913. 



Регіональне відділення  повідомило господарський суд Рівненської 

області про передачу повноважень та звернулося із клопотанням про 

залучення працівників регіонального відділення до участі в судових 

засіданнях при розгляді справ про банкрутство зазначеного 

підприємства.  Регіональне відділення забезпечує супроводження 

процедури банкрутства в судових засіданнях, засіданнях комітету 

кредиторів та  підготовку позовних заяв, скарг та інших передбачених 

законом процесуальних документів. 

              Постановою Рівненського окружного адміністративного суду 

регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області визнано органом, 

який здійснює функції управління майном Державного Рівненського 

комерційно-виробничого підприємства “Залізничник”. Відповідно до 

Постанови господарського суду Рівненської області від 02.07.2013 року 

ДРКВО “Залізничник” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну 

процедуру. Згідно постанови суду припинено з 02.07.2013 року 

повноваження органів управління банкрута та завершено господарську 

діяльність Державного Рівненського комерційно-виробничого 

підприємства “Залізничник”. Регіональне відділення забезпечує 

супровід справи про банкрутство у судових засіданнях та на зборах 

кредиторів, ліквідаційна процедура на даний час не завершена. 

 


